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AVGJØRELSE1
Foreliggende sak gjelder administrativ overprøving av design nr. 1 til 6 i
designregistrering nr. 082456, i henhold til designloven § 25.
Kjersti Prestkvern, heretter kalt registreringshaver, har den 12. februar 2010 søkt seks
ulike design registrert som forbilde for utseende av: 1: ”Stakk”, klasse 02-02, 2:”Forkle”,
klasse 02-02, 3:”Forkle”, klasse 02-02, 4:”Vante”, klasse 02-06, 5: ”Brudekrone”, klasse
02-03 og 6: ”Festdrakt”, klasse 02-02 og 02-05.
Søknaden ble registrert den 1. juli 2010.
Den 8. august 2011 innkom krav om administrativ overprøving av designregistrering nr.
082456, fra Hedemarksmuseet (heretter kalt innsiger). Kravet er begrunnet med at
designene som omfattes av registrering nr. 082456, ikke oppfyller kravene til nyhet og
individuell karakter jf. designloven § 3. Innsiger hevder på dette grunnlag at designene i
designregistreringen er ugyldige, og at de på denne bakgrunn skal oppheves, jf.
designloven § 25.
Da vilkårene i designloven § 26 og § 27 anses som oppfylt, kan kravet om administrativ
overprøving tas opp til behandling.
Design nr. 1 til 6 som omfattes av designregistrering nr. 082456, er gjengitt nedenfor:
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Den som vedtaket har gått imot, kan påklage vedtaket til Patentstyrets annen avdeling. Klagen må innleveres
skriftlig til Patentstyret og klageavgiften er på 2600 kroner. Klagen må være innkommet til Patentstyret innen
to måneder etter meldingen om avgjørelsen ble sendt til partene. Se nærmere Designloven § 36 og § 37.
1

Design 1.1

Design 1.2

Design 2.1

Detaljutsnitt

Design 3.1

Detaljutsnitt

Detaljutsnitt

Detaljutsnitt

Detaljutsnitt

Design 4.1 Detaljutsnitt

Design 5.3

Design 5.5

Design 5.6

Design 6.1
2

Detaljutsnitt

Med hensyn til partenes anførsler, og fullstendig bildematerialet, vises det til sakens
dokumenter.
Patentstyret skal bemerke:
Patentstyret kan oppheve en designregistrering etter designloven § 25 første ledd annet
punktum, dersom en identisk design har vært allment tilgjenglig før søknadsdagen eller
prioritetsdagen jf. designloven § 3 annet ledd, eller dersom designens helhetsinntrykk
ikke skiller seg klart fra en tidligere kjent design som er gjort allment tilgjengelig før
søknadsdagen eller prioritetsdagen, jf. designloven § 3 tredje ledd, eller dersom designen
er registrert for en som ikke har retten til designen, jf. designloven § 1 første ledd.
Når det gjelder registreringen som her skal overprøves foreligger det ikke prioritet, slik at
det er søknadsdagen 12. februar 2010 som legges til grunn. Den vil heretter betegnes
som søknadsdagen.
Den informerte bruker:
Etter designloven § 3 tredje ledd anses en design bare å ha individuell karakter hvis
helhetsinntrykket designen gir den informerte bruker skiller seg fra helhetsinntrykket en
slik bruker får av en annen design.
Det følger av forarbeidene til designloven, Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 74, at den
informerte bruker, ikke er en profesjonell designer eller fagmann på området, men heller
ikke en bruker som er uvitende om et produkt, dets formål og variasjonsmuligheter. En
informert bruker er altså en person, som er kjent med produktene som finnes på
markedet, og som er oppmerksom nok til å registrere tydelige forskjeller.
Designerens frihet:
Etter designloven § 3 tredje ledd siste punktum skal det ved vurderingen av om en
design har individuell karakter, tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved
utviklingen av designen, og hvilke variasjonsmuligheter designeren har hatt, ut fra den
funksjonen produktet skal fylle. Forskjellskravet vil være lettere å oppfylle hvis
spillerommet for utforming er lite, og motsatt vil forskjellskravet vurderes strengere
dersom designeren har stor frihet. På det aktuelle produktområdet som gjelder
festdrakter og bekledningstilbehør til denne, må det sies at man står svært fritt. Dette
understøttes av de utallige festdraktene og kronene som finnes på markedet. Designeren
har store variasjonsmuligheter både hva gjelder form, farger og fargekombinasjoner,
stoff/materialebruk og ornamentering både hva gjelder festdrakten, deler til denne og
kronen. Patentstyret vil derfor legge til grunn et reelt krav til visuell forskjell i
helhetsinntrykk for designene.
Mothold:
Dersom det er designeren eller den som designerens rett har gått over til, som har gjort
en identisk design allment tilgjengelig tidligst 12 måneder før søknad om
designregistrering ble innlevert, anses ikke nyhetsfristen som brutt, jf designloven § 6.
Motholdene i saken omfatter artikkel med bilder fra Magasinet Bunad nr. 4/2009,
innsendt 10.juni 2011, og inneholder mothold til design nr. 1 til 6. Artikkelen ble
publisert i fjerde kvartal 2009, altså mindre enn 12 måneder forut for søknadsdato, 12.
februar 2010, og viser designhavers egne rekonstruerte festdrakt og enkelte deler til
denne, samt brudekrone. Festdrakten og brudekronen ble første gang vist den 15. mai
2010 på en utstilling, men også dette innenfor 12 måneder forut for søknadsdato. Det er
ubestridt av begge parter at drakten og brudekronen som ble vist på utstillingen 15. mai
2009 og i Magasinet Bunad 4/2009, er designhavers rekonstruksjoner og omfatter de
samme plaggene som foreligger i designregistreringen som design nr. 1, 5 og 6.
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Som mothold til brudekronen, design nr. 5, anses artikkelen imidlertid som tilstrekkelig
dokumentasjon, da den viser bilder og omtaler den 200 år gamle brudekronen fra
Fuglseng Legatgård.
Hva angår design nr. 2, 3 og 4 foreligger det ikke innsendt dokumentasjon i form av
bilder. I brev av 28. juni 2011 informerte Patentstyret innsiger om dette, og understreket
viktigheten av at det ble innsendt dokumentasjon som kunne bevise at de aktuelle
designene i designregistrering nr. 082456, var kjent også tidligere enn ett år før
søknadsdagen, altså før 12. februar 2009.
Ny dokumentasjon innkom med tilsvar den 2. desember 2011. Dette omfattet kopi av
registreringskort i svart/hvitt, med registreringsnummer OF 4053 og OF 2167, sistnevnte
nummer er ikke påberopt som aktuelt mothold. Stakkens mønster er lett gjenkjennelig
fra registreringskortet i sort/hvitt, men fargebeskrivelsen er ikke samsvarende. Motholdet
er også så vidt forskjellig fra den registrerte stakken, design nr. 1, at Patentstyret ikke
finner å kunne legge den til grunn som aktuelt mothold.

OF 4053
Videre innkom samme dato, supplerende dokumentasjon som mothold til design nr. 6
(tørkle), merket OF 6486, (trøye) HH. 1986-0208. Disse foreligger i form av foto av
originale plagg fra Hedemarksmuseets samling. I tillegg foreligger registreringskort til
trøye, HH.1986-0208, med beskrivelse av dette plagget. Disse bildene innehar imidlertid
ikke noen dokumentert datering, men er merket med registreringsnumre tilsvarende
registreringskortene. Da registreringsnumrene muliggjør etterprøving i
Hedemarksmuseets registre av de forelagte registrerte plaggene som finnes i deres
utstilling, har Patentstyret funnet å kunne legge bildene til grunn som dokumentasjon i
saken. Det foreligger videre mothold til festdrakten i kopi fra Norsk bunadsleksikon 2006,
side 228-231. Dette vil også bli lagt til grunn som kvalifisert mothold.
Det foreligger ikke mothold hva angår design nr. 2, 3 og 4. Dette har innsiger begrunnet
med at de ikke besitter de historiske foreleggene for plaggene. Design nr. 2 og 4 er
riktignok avbildet i Magasinet Bunad 4/2009 side 45, hvor det blant annet fremgår av
teksten til bildet på side 46; ”Fingervantene er rekonstruert etter gamle vanter fra
Ringsaker, og strikket i tynn bomull”. Teksten gir ingen nærmere beskrivelse av graden
av likhet i forhold til kildemateriale, slik at dette alene ikke kan anses som tilstrekkelig
dokumentasjon. Hva angår forklærne, design nr. 2 og 3, sier teksten ikke noe eksplisitt
om. Innsiger hevder at også disse bygger på rekonstruksjoner, men da det ikke
foreligger dokumentasjon i form av datert bildemateriale, kan Patentstyret følgelig ikke
foreta en vurdering av de nevnte designenes gyldighet, jf. designloven § 27 første ledd
nr. 4.
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Patentstyret vil i det følgende ta for seg de aktuelle anførte motholdene, og vurdere dem
opp mot design nr. 1, 5 og 6 i registreringen. Motholdene er som følger:
1. Design nr. 1: Kopi fra Magasinet Bunad nr. 4/2009 s. 45 og kopi fra Norsk
bunadsleksikon 2006, side 228-231.
2. Design nr. 5: Kopi fra Magasinet Bunad nr. 4/2009 s. 43-51.
3. Design nr. 6: Kopi fra Magasinet Bunad nr. 4/2009 s. 45, kopi fra Norsk
bunadsleksikon 2006, side 228-231, bilde som viser del av sjal med broderier i hvitt,
samt bilde av original trøye med registreringskort, begge fra Hedemarksmuseets
samling.
Design nr. 1, 5 og 6
Innsiger hevder at designene er historiske rekonstruksjoner og eksakte kopier av
Hedemarksmuseets gjenstandsmateriale. Festdrakten og de ulike delene til denne,
design nr. 1 og 5 er laget som rekonstruksjoner/kopier av gamle drakter og
bekledningsdeler, og har fra 1950-tallet vært offentlig tilgjengelig i museets utstilling.
Innsiger mener historisk inspirert design må tillegges en vesentlig grad av nyskapning,
slik at sluttproduktet skiller seg tydelig fra den kulturhistoriske kilden. De anfører også at
registreringshaver selv har beskrevet sine produkter som historiske rekonstruksjoner.
Registreringshaver bestrider ikke at festdrakten og bekledningsdelene til denne er skapt
ved rekonstruksjon av gamle drakter, men at de er tilført tilstrekkelig mye nytt til at de
må anses å ha individuell karakter.
Patentstyret vil presisere at det avgjørende her ikke er hvorvidt designene bygger på
rekonstruksjon, eller hva som ligger i begrepene rekonstruksjon og gjenskapning, ei
heller hvordan partene selv eller Norsk Bunad og Folkedrakt råd klassifiserer
rekonstruksjonene. Det avgjørende etter designloven, er om hver av de registrerte
designene oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter etter designloven § 3.
Patentstyret vil følgelig legge til grunn en konkret sammenlignende vurdering av de
anførte mothold, og de foreliggende registreringene. Patentstyret vil også presisere at
artiklenes innholdsmessige opplysning som understøtter innlevert mothold og tidspunkt
for offentliggjøring av de motholdte designene, også vil bli tillagt vekt.
Design nr. 1, ”stakk”
Vilkåret om nyhet i designloven § 3 annet ledd:
Innsiger viser til at deres bekledningstekstiler ble stilt til disposisjon for prosjektgruppa
Sølja, som kopierte dem og fikk satt kopiene i produksjon i 1994, via Husfliden på
Hamar. Innsiger viser også til artikkelen i Magasinet Bunad 4/2009 og Norsk
Bunadsleksikon 2006, side 228 til 231. Det er ikke presisert fra innsigers side, men
Patentstyret forstår det slik at det er stakken i blått og grønt med røde roser med gult,
som er det aktuelle motholdet. Denne er tydelig vist på side 229.
Registreringshaver bestrider ikke at plaggene innsiger viser til i sitt brev av 12. februar
2011, har vært offentlig tilgjenglig, men det bestrides at design nr. 1 er kopiert etter
noen av Hedemarksmuseets stakker. Stoffvalget er i følge registreringshaver basert på
skifteopptegninger av 800 stakker fra Hedemarksbygdene. Utskrivingen av skiftene på
Statsarkivet ble utført i 1996-97. Det foreligger imidlertid ikke dokumentasjonsmateriale
som viser stakkene som den registrerte stakken bygger på, og følgelig kan ikke
Patentstyret legge dette til grunn for vurdering. Det er altså kun stakken vist i Norsk
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Bunadsleksikon 2006, side 228-231, i blått og grønt med røde roser som er aktuelt
mothold hva angår design nr. 1.
I henholdt til designloven § 3 annet ledd oppfyller den registrerte designen ikke
nyhetskravet dersom en identisk design har vært allment tilgjengelig før søknadsdagen.
Designene anses for å være identiske hvis deres karakteristiske trekk kun skiller seg fra
hverandre på uvesentlige punkter.

Design nr. 1.1

Magasinet Bunad 4/2009
Regsitreringshavers egen drakt.

Design nr. 1.2

Mothold: Norsk bunadsleksikon 2006, s. 229
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Mothold: Magasinet Bunad nr. 4/2009 s. 50.

Formen på den registrerte og den motholdte stakken har tilnærmet identisk grunnform.
Den registrerte stakken er imidlertid utført i rødt. Den har rød bunn med rød mønstring,
grønt og blått rosemønster med noen gule elementer. Den tidligere kjente stakken er
utført i blått og med dus grønne mønstringer i stedet for ensfarget bunnmønster. De to
stakkene innehar identiske ornamenteringer både i bunnmønster og roser, men er altså
utført i ulike fargekombinasjoner. Den mest fremtredende forskjellen er som påpekt, at
bunnfargen og bunnmønstret på den registrerte stakken er utført i én farge, rødt, mens
den motholdte stakken har ulik farge på bunnfarge og bunnmønstret. Bunnmønstret på
denne stakken er følgelig mer fremtredende enn på den registrerte stakken.
Ved vurderingen av hva som skal anses som identisk er det i forarbeidene til designloven
antatt at det skal foretas en relativt streng vurdering, jf Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s.
151. Patentstyret anser derfor at forskjellene skissert ovenfor er tilstrekkelige til at
design nr. 1 ikke er å anse som identisk med den motholdte designen, da forskjellene må
betraktes som mer fremtredende enn hva som ligger i begrepet ”skiller seg fra hverandre
på uvesentlige punkter”, jf. designloven § 3 annet ledd.
Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3 tredje ledd:
En design har individuell karakter hvis det helhetsinntrykket designen gir den informerte
bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av en annen design som har
blitt allment tilgjenglig før søknadsdagen, jf. designloven § 3 tredje ledd.
For den sammenlignende vurderingen vises det til drøftelsen ovenfor under ”vilkåret om
nyhet i designloven § 3 annet ledd”.
Hvis en ser bort fra fargeforskjellene, fremstår ornamenteringen på de to stakkene som
tilnærmet identisk. I utgangspunktet vil det ikke være tilstrekkelig å endre farge på en
design for å kunne gi den tilstrekkelig individuell karakter i forhold til en tidligere kjent
design. Det vil fortsatt være den samme designen, bare med annen farge.
Det skal også påpekes at designer har store variasjonsmuligheter ved utformingen av
festdrakter, både hva gjelder ornamentering, farger, stoffkvalitet og grunnform. Dette
ser man også ut fra de ulike festdraktene og bunadene som finnes på markedet. At den
registrerte stakken er laget med rød bunnfarge med samme farge i bunnmønstret, gir
den likevel et noe annet visuelt utseende enn den tidligere kjente stakken, som har
forskjellig farge på bunnfarge og bunnmønster. På den annen side er det svært vanlig å
utføre samme regionale festdrakt i forskjellige fargekombinasjoner. Patentstyret er derfor
av den oppfatning at det er stor sannsynlighet for at den informerte bruker her vil
oppfatte de to stakkene som om den samme stakken utført i forskjellige farger.
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Patentstyret vil også påpeke at det ville undergrave designrettens vern dersom det
hadde vært tilstrekkelig å endre fargen på produktet for å omgå en annens registrerte
designrettighet.
Patentstyret har på det foreliggende grunnlag kommet til at den registrerte stakken ikke
er tilført så mye nytt at visuelle helhetsinntrykket skiller seg tilstrekkelig fra den
motholdte stakken, jf. designloven § 3 tredje ledd.
Konklusjon: design nr. 1
Registreringen av design nr. 1 i designregistrering nr. 082456 oppheves, jf designloven
§ 25 første ledd.

Design nr. 5: brudekrone
Vilkåret om nyhet i designloven § 3 annet ledd:
Innsiger krever registreringen av design nr. 5, brudekronen, opphevet idet den ikke
oppfyller vilkårene til nyhet og individuell karakter. Innsiger mener brudekronen er
rekonstruert som en identisk kopi av den mer enn 200 år gamle brudekronen fra
Fuglseng Legatgård.
Registreringshaver påpeker imidlertid at det foreligger forskjeller i pynten, da det ikke
var mulig å se hvordan enkelte av disse elementene så ut, eller hvordan de var plassert
på grunn av kronenes tilstand. Enkelte originalelementer på den originale kronen er
heller ikke tatt med på den rekonstruerte.
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Mothold: Bildene viser den originale brudekronen som antas å være 200 år gammel. Kronen er fra Legatgården
Fuglseng, og nå deponert ved Hedemarksmuseet. Bildene inngår i artikkelen i Magasinet Bunad 4/2009 side 43.

Registreringshaver startet rekonstruksjonsarbeidet i 1996, da hun fikk anledning til å
fotografere den originale kronen på en såkalt ”åpen dag” på Fuglseng Legatgård. Der
hvor elementer manglet er rekonstruksjonene gjort ved hjelp av annet historisk
materiale. Registreringshaver uttaler også selv at brudekronen er rekonstruert så nær
opp til originalen som mulig. Dette fremgår i artiklene i Magasinet Bunad 4/2009, 45-47,
samt av designhavers egne forklaringer i tilsvar.
Det er således ikke bestridt av registreringshaver at den registrerte brudekronen er en
rekonstruksjon av nevnte originale brudekrone. Registreringshaver mener likevel den
registrerte kronen er tilført tilstrekkelige nye elementer, da det ikke var mulig å
rekonstruere den originale kronen hundre prosent, på grunn av dens dårlige tilstand.
Kronen er i dag deponert ved Hedemarksmuseet, og ble utlånt herfra under
rekonstruksjonsarbeidet. Dette fremgår også av artikkelen i Magasinet Bunad 4/2009 s.
44-51, vedlegg 2 i brev fra designhaver av 13. oktober 2011. Designhaver opplyser at
den rekonstruerte brudekonen første gang ble offentliggjort den 15. mai 2009 i Hamar
Arbeiderblad.
I forhold til nyhetskravet i designloven § 3 annet ledd, kan det være vanskelig å foreta
en sammenlignende vurdering av en mer enn 200 år gammel brudekrone, med en ny.
Det som skal vurderes, er om den registrerte designen skal anses å være identisk med
en tidligere allment tilgjengelig design. Den registrerte designen skal anses ”identisk hvis
de karakteriserende trekkene bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter”.
Når man skal foreta en sammenlignende vurdering av gamle contra nye gjenstander, må
man derfor forsøke å danne seg et bilde av hvordan denne gjenstanden så ut som ny.
Den rekonstruerte kronen er bygd opp med en identisk fembladet stålramme besatt med
sølvkniplinger som er identisk med kniplingene på den originale brudekronen. Platen
foran på den rekonstruerte kronen fremstår også tilnærmet identisk med platen på den
originale kronen. Dette understøttes i vurderingen av den rekonstruerte kronen, foretatt
av Bunad – og folkedraktrådet i brev av 28. januar 2010. denne vurderingen er vedlagt i
brev fra registreringshaver, 13. oktober 2012.
Perlene og deres plassering og montering på den rekonstruerte kronen er også svært
like, da det vil være grunn til å tro at repetisjonene av perler var lik rundt det hele på
den originale kronen. Sett forfra er den rekonstruerte kronen tilnærmet identisk hva
angår sammensetningen av plate og perler. Rundt nedre kant på den registrerte kronen
er det festet perler. Disse gjenfinnes ikke på bildet av den originale kronen. På den
originale kronen finnes det videre rester av roser i silke, men antall repetisjoner, og om
de var plassert parvis som på den rekonstruerte kronen, er ikke lett å slutte seg til ut fra
bildematerialet. Registreringshaver har her støttet seg på historisk litteratur om
brudekroner. Det foreligger imidlertid ikke slik dokumentasjon i saken, annet enn en
henvisning i motholdet, Magasinet bunad 4/2009 side 46 annen spalte, som viser til at
registreringshaver har støttet seg på boken ”Crowns and Roses”.
Også henglene, som utgjør de to silkebåndene som henger ned bak på kronene, har
identiske sølvkniplinger rundt kantene, og er utført i de samme fargekombinasjonene
som på de originale. Nederst på de to henglene er det laget sløyfer i grønt, som er
identiske med sløyfene på de originale henglene.
Ved vurderingene av om den registrerte kronen skal anses å skille seg tilstrekkelig visuelt
fra originalen, må det tas med i vurderingen at den originale kronen er laget av
sølvkniplinger som en gang fremstod like blanke som på den rekonstruerte kronen. Når
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en tar dette i betraktning, sammenholdt med likhetene skissert ovenfor, fremstår de to
kronene som varianter over den samme design.
Ut i fra sakens komplekse bakgrunn og foreliggende dokumentasjon, hvor den motholdte
design er gammel og ikke fremstår med det utseendet den en gang hadde, kan det
likevel synes vanskelig å trekke den slutning at den registrerte kronen skal anses identisk
med den originale. Som også vist til under drøftelsen av design nr. 1, skal det ved
vurderingen av hva som skal anses identisk, foretas en forholdsvis streng vurdering.
Patentstyret har følgelig kommet til at den rekonstruerte kronen, til tross for store
likheter med den originale, skal anses ny, jf designloven § 3 annet ledd.
Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3 tredje ledd:
Patentstyret vil bemerke at det er det visuelle helhetsinntrykket designene gir som er
avgjørende for vurderingen. Patentstyret vil derfor ikke legge vekt på detaljelementer,
men sammenligne kronenes helhetsutseender, og på denne bakgrunn foreta en
vurdering av om den registrerte kronen skiller seg tilstrekkelig fra den tidligere kjente
kronen.
Hva angår den sammenlignende vurderingen av de to kronene, vises det til de påpekte
likheter og forskjeller som er skissert ovenfor under drøftelsen av nyhetskravet i
designloven § 3 annet ledd.
Hva angår produktet kroner, er det på det rene at designer har stor frihet. Dette
gjenspeiles også i det store antallet svært forskjellige utforminger av kroner som er laget
opp gjennom tidene. Her er det bare kreativiteten som setter grenser hva angår form,
materialvalg, fager og dekorasjon.
Når en tar i betraktning det spillerommet designer her har, finner ikke Patentstyret at
designer på noen måte har utnyttet de variasjonsmulighetene som finnes. Designhaver
bekrefter også selv, at hennes mål var å rekonstruere den originale brudekronen i så stor
grad som mulig. Patentstyret vil her presisere at det ikke er designlovens intensjon å
beskytte rekonstruksjoner av tidligere kjent design, men derimot å fremme innovasjon
og nyskapning.
Patenstyret skal likevel ikke utelukke at forskjeller skissert ovenfor under punktet ”vilkår
om nyhet”, vil bli registrert av den informerte bruker, men forskjellene er likevel av en
slik detaljert art at de ikke har betydning for det helhetsinntrykket brudekronene gir.
Etter en samlet vurdering har Patentstyret kommet til at den registrerte kronen ikke er
tilført så vidt mye nytt at den skal anses å ha individuell karakter, jf designloven § 3
tredje ledd.
Konklusjon: design nr. 5
Registreringen av design nr. 5 i designregistrering nr. 82456 oppheves, jf designloven
§ 25 første ledd.

Design nr. 6: Festdrakt
Vilkåret om nyhet i designloven § 3 annet ledd:
Innsiger bestrider at festdrakten er tillagt en vesentlig grad av nyskapning, og anfører
også at registreringshaver selv har beskrevet sine produkter som historiske
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rekonstruksjoner. Innsiger fremhever videre at det er vesentlig forskjell på historisk kopi
og historisk inspirert design. Historisk inspirert design må tillegges en vesentlig grad av
nyskapning, slik at sluttproduktet tydelig skiller seg fra den kulturhistoriske kilden.
Innsiger stiller videre spørsmål ved hvorvidt beskyttelse gjennom desigloven kan komme
til anvendelse for særskilte kombinasjoner av plagg som i utgangspunktet er kopier av et
offentlig tilgjengelig museumsmateriale.
Registreringshaver bestrider ikke at brudedrakten er laget som rekonstruksjon etter
originale deler, men hevder at brudedrakten som helhet ikke inngår i Hedemarksmuseets
samling, da den utgør hennes unike design.

Mothold: Bilde av original trøye med registerkort, fra Hedemarksmuseets samling.
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Mothold: Bilde av originalt tørkle fra Hedemarksmuseet samling.

Mothold: Norsk Bunadsleksikon 2006, side 229.

De anførte mothold viser bilde av ”trøye” (merket HH.1986-0208) og ”tørkle” (merket
med regnr. OF.6486). Dette er bilder av origianle gamle draktdeler fra
Hedemarksmuseets samling. Det foreligger også dokumentasjon i form av kopi av
registreringskortet til trøya. Det er heller ikke bestridt av registreringshaver at trøyen i
foreliggende designregistrering nr. 6 er en kopi av motholdte trøye. Den har samme
farge, ornamentering og fasong. Samme trøye er også vist i andre draktkombinasjoner i
innsendt mothold fra Norsk Bunadsleksikon, 2006, side 228 til 231. Patenstyret har
kommet til at trøyen må anses å være identisk med den originale trøyen fra
Hedemarksmuseets historiske samling og trøya vist i Norsk bunadsleksikon 2006.
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Designhaver hevder imidlertid at det hvite tørkle på den registrerte festdrakten er
videreutviklet, og skiller seg fra det sjalet/tørkle som inngår i ”kvinnebunaden”. Dette
omtalte sjalet er ikke fremlagt som mothold fra innsigers side. Det er følgelig uklart for
Patentstyret hvilket sjal det her siktes til fra designhavers side.
Motholdte originale tørkle fra Hedemarksmuseets samling viser imidlertid den samme
ornamenteringen i form av hvite broderte blomsterrekker, som gjenfinnes på tørklet til
den registrerte festdrakten. Det foreligger bare delutseende av det motholdte tørkleet,
men Patenstyret anser dette tilstrekkelig, da ornamanteringen fremgår tydelig. Tørklet
på den registrerte design nr. 6, er kun vist på drakten og er knyttet i front, slik at
ornamenteringen på tørklets hjørner ikke fremgår av bildet. Tørkleet viser i så måte ikke
noe nytt.
Hva angår den registrerte stakken, design nr. 1, inngår også denne som en del av
festdrakten. Det vises her til ovennevnte opphevinger av design nr. 1, jf. designloven §
25, da stakken ikke ble ansett å ha individuell karakter, jf designloven § 3.
Nyhetskravet er et snevert krav, men identitetsbedømmelsen skal foretas på bakgrunn
av en helhetsbedømmelse, noe som innebærer en viss skjønnsmessig vurdering i forhold
til om de ”karakteriserende trekkene” designen har, bare skiller fra det tidligere kjente på
"uvesentlige punkter". Hvis designen på bakgrunn av en helhetsbedømmelse skiller seg
fra det kjente, skal den altså anses å være "ny".
Det foreliggende motholdet fra Norsk Bunadsleksikon 2006, viser en helt tilsvarende
sammensetning av trøye, tørkle, forkle og stakk som den registrerte drakten. Det som
skiller den registrerte festdrakten fra den tidligere kjente, er fargen og ornamenteringen
på stakken, forkleet, sjalet.
Patentstyret har på denne bakgrunn funnet at de to festdraktene ikke kan anses
identiske, da den registrerte er tilført tilstrekkelig nye elementer og følgelig skiller seg fra
den tidligere kjente på mer enn uvesentlige punkter, jf. designloven § 3 annet ledd.
Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3 tredje ledd:
Hva angår den sammenlignende vurderingen av den registrerte designen contra de
motholdte, vises det til vurderingen skissert ovenfor, under ”vilkåret til nyhet i
designloven § 3 annet ledd.”
Den registrerte festdraktens enkelte deler er alle tidligere kjent design. Som påpekt
ovenfor består begge festdraktene av tørkle/sjal, identisk trøye, forkle og stakk. Det
foreligger forskjeler i farger og ornamentering på sjal, stakk og forkle, men selve
sammenstillingen av den registrerte festdrakten viser således ikke noe nytt.
Det skal her også legges vekt på at designers frihet ved utformingen av festdrakter er
svært stor, noe det store antall svært ulike festdrakter viser. Det er også vanlig at
brukeren selv kan velge mellom ulike fargekombinasjoner på draktdelene blant bunader og
festdrakter knyttet til samme distrikt. Dette i enda større grad hvor draktene er delte i to
med trøye og stakk. Den informerte bruker vil således oppfatte en drakt med samme
ornamentering og fasong, som drakt fra samme distrikt. Patenstyret er derfor av den
oppfatning at registreringshaver ikke har utnyttet de variasjonsmuligheter som finnes ved
å endre ornamnteringene, farger og grunnform på festdrakten. De to festdraktene fremstår
som varianter over samme design.
Som tidligere påpekt, vil Patenstyret igjen understreke at det er designlovens intensjon å
fremme innovasjon ved å gi designhaver eller den som designhavers rett har gått over
til, en tidsbegrenset enerett til å utnytte designen, jf. designloven § 1. En enerett
innebærer at den som har frembrakt en design, eller den som retten har gått over til,
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kan nekte andre å utnytte enhver design som ikke gir den informerte bruker et annet
helhetsinntrykk, jf. designloven § 9. ”Designhaver” defineres i designlovens § 1 som den
som har ”frembrakt” designen, og i det ligger å skape noe nytt. Selv om det ligger mye
arbeid bak det å rekonstruere gamle festdrakter og bunader, vil ikke en slik
gjenskapning falle inn under begrepet ”frembrakt” i designloven § 1 første ledd.
Patentstyret har på det foreliggende grunnlag kommet til at den registrerte stakken ikke er
tilført så vidt mye nytt, at den skiller seg fra det tidligere kjente på en tilstrekkelig
kvalifisert måte, jf. designloven § 3 tredje ledd.

Konklusjon: design nr. 6
Registreringen av design nr. 6 i designregistrering nr. 082456 oppheves, jf designloven
§ 25 første ledd.
***

Samlet beslutningi
Registreringen av design nr. 1, 5 og 6, i designregistrering nr. 082456 oppheves, jf
designloven § 25 første ledd, og kravet om administrativ overprøving tas til følge for
disse designene.
Registreringen av design nr. 2, 3 og 4 i designregistrering nr. 082456 opprettholdes, og
kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge for disse designene.

Marie Rasmussen

Thale Andresen

i

Den som vedtaket har gått imot, kan påklage vedtaket til Patentstyrets annen avdeling.
Klagen må innleveres skriftlig til Patentstyret og klageavgiften er på 2600 kroner. Klagen
må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter meldingen om avgjørelsen
ble sendt til partene. Se nærmere Designloven § 36 og § 37.
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